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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2019 
 

Η Π.Ε. Κορινθίας στο πλαίσιο επιλογής αναδόχου για την ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου των 

υπηρεσιακών οχημάτων (επιβατικά, φορτηγά) και μηχανημάτων έργου για το έτος 2019 και έως 

τις 31/03/2020, συνολικού προϋπολογισμούς 4.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) και λαμβάνοντας 

υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012). 

 του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.249700/2016 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ4345/Β//30-12-2016). 

 του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α145)» και της αριθ. 

απόφασης 2/100018/0026/30-12-2016 Υπουργείου Οικονομικών. 

 του  Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως ισχύει 

 του Ν.2362/1995(ΦΕΚ 247 Α), «Περί Δημοσίου Λογιστικού κλπ», όπως τροποποιήθηκε & 

συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 & 23 του  Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α) «Δημοσιονομική 

διαχείριση & ευθύνη». 

 του Ν.4270/2014(ΦΕΚ143Α)  «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας-

Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

2. Την με  αριθμ. 133/25-01-2019  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής-(AΔΑ:ΩΥΜ67Λ1-Δ76) , 

περί ορισμού υπαλλήλων για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προσφορών 

ασφαλιστικών καλύψεων για τα επιβατικά οχήματα και μηχανήματα έργου της Π.Ε. 

Κορινθίας για το έτος 2019 

3. Την με αριθμ. 506/15-11-2018 (ΑΔΑ: 7ΧΙΙ7Λ1-ΔΝΙ) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 

Οικονομικό Έτος 2019. 
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4. Την υπ’ αριθμ. 258459/22.11.2018 (ΑΔΑ:Ω88ΣΟΡ1Φ-9ΗΣ) απόφαση για τον έλεγχο 

νομιμότητας της με αριθμό 506/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Πελοποννήσου «περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 

Οικονομικό Έτος 2019 και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019».  

5. Την με αριθμ. πρωτ. 345/5102-01-2019 απόφαση ανάληψης δαπάνης ΚΑΕ 02.072.0899.0001 

με α/α καταχώρησης 285 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης 

Οικονομικού Περιφέρειας Πελοποννήσου, με Α/Α Βεβ.: 257 (ΑΔΑ:ΨΨΒ07Λ1-ΠΘΝ, ΑΔΑΜ: 

19REQ004323587 2019-01-11). 

6. Την με αριθμ. 225/01-02-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου περί έγκρισης των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

ετήσια ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων της Π.Ε. Κορινθίας (ΑΔΑ: 6ΧΖΛ7Λ1-Σ08). 

7. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης για τα επιβατικά οχήματα και 

μηχανήματα έργου των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας 

 

Προσκαλεί 

 

Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού-

Οικονομικού στο Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος, Κροκιδά 2, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131), 

καθημερινά έως τις 22/02/2019 ημέρα Παρασκευή και έως τις 14:30, έγγραφες σφραγισμένες 

οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου ασφάλισης των υπηρεσιακών οχημάτων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου - Π.Ε. Κορινθίας και για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και 

υλικές ζημιές), διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών, όπως τα 

χαρακτηριστικά και οι όροι αυτής αναφέρονται στο Παράρτημα Α'.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται εξωτερικά από αίτηση συμμετοχής, η 

οποία θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω 

ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δε θα γίνουν δεκτές. 

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, για ετήσια ασφάλιση του 

συνόλου των υπηρεσιακών οχημάτων του Παραρτήματος Β΄ της παρούσης. Η τιμή θα δίνεται 

σύμφωνα με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ασφαλιστικές καλύψεις ανά υπηρεσιακό όχημα, 

θα είναι τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δεν θα υπόκειται  σε μεταβολή 

κατά την διάρκεια της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν οι υποχρεωτικές καλύψεις του 

Π.Δ.237/1986 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι 

τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος  καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση.  

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν ειδικότερα: 

 Κράτηση φόρου εισοδήματος 8%. 

 Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. και επ’ αυτών 3%  χαρτόσημο 

και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου βάσει του Ν.4412/2016. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0899.0001, του Ε.Φ. 02.072 του προϋπολογισμού έτους 2019 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
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Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την συνολικά χαμηλότερη τιμή σε 

ευρώ, με βάση το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Γ'. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια στο Τμήμα Προμηθειών  στις 

18/02/2019 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00 π.μ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά (Παράρτημα Γ'): 

1. Βεβαίωση έναρξης εργασιών, όπου θα αναφέρονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει κωδικούς δραστηριότητας συναφείς με το αντικείμενο 

της πρόσκλησης. Η μη ύπαρξη τέτοιων κωδικών δραστηριότητας, αποτελεί αιτία 

απόρριψης φακέλου. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι: 

 αναλαμβάνει να ασφαλίσει για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) 

όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου, που αναφέρονται στον Πίνακα Οχημάτων 

του Παραρτήματος Β'. 

 τηρούνται τα χαρακτηριστικά και οι όροι που αναφέρονται στο Παράρτημα Α'. 

3. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης με 

μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν. Ο οικονομικός φορέας  δεν απαιτείται να συμπληρώσει τις Ενότητες Β, Γ και Δ 

του Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ. 

 

Ο ανάδοχος που θα υποβάλει την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής θα πρέπει να 

προσκομίσει στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Κορινθίας της Δ/νσης Δ/κού-Οικ/κού) μετά από 

σχετική έγγραφη ειδοποίηση τα κάτωθι δικαιολογητικά σύμφωνα με το  Ν.4412/16 : 

 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας ή οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από εθνικές 

διατάξεις νόμου.  

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, με το 

οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους. 
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Για τους Συνεταιρισμούς, απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα.  

 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης: 

-Φ.Ε.Κ. σύστασης ή επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τα Φ.Ε.Κ. στα οποία 

έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο 

αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχουν). 

-Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ.  

-Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του. 

-ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. εκπροσώπησης του νομικού 

προσώπου. 

 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς (σημείωση : μέχρι την 

ολοκλήρωση της λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ δεν θα εκδίδεται το εν λόγω 

Πιστοποιητικό και θα γίνεται δεκτή Ένορκη βεβαίωση του οικονομικού φορέα 

 

Σημείωση: Αν το κράτος – μέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού. 

Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε 

προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 

με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α’ 188).  

 

 

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 

Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Κορινθίας στo τηλέφωνο 2741360642,2741360640 κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και έξι (6) ημέρες πριν την λήξη υποβολής προσφορών. Η 

πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα ppel.gov.gr  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου. 

 
 
 
 
 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  Δ/ΝΣΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΟΥ 

http://www.ppel.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΟΡΟΙ 

 
1. Η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται τη μη καταβολή των ασφαλίστρων πριν την 

ασφαλιστική σύμβαση, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα προπληρωμής των 
ασφαλιστικών συμβολαίων. 

2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της ασφαλιστικής εταιρείας, δεν έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος/η ή 
αποκλειστεί από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε του 
Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, ότι 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του/της 
δραστηριότητας, ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του/της 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων του/της εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα, ότι 
δεν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 
από την Υπηρεσία. 

3. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ελάχιστες καλύψεις 
που ορίζει η νομοθεσία. 

4. Τα μηχανήματα θα έχουν κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες και υλικές 
ζημιές ως εργαλείο 

5. Αναλαμβάνει την υποχρέωση αποζημίωσης όταν προκληθεί υλική ζημιά από 
ανασφάλιστο όχημα. 

6. Καλύπτεται τυχόν επιβάρυνση της πρόσθετης ασφάλισης του αυτοκινήτου για την έξοδο 
του στο εξωτερικό (πράσινη κάρτα). 

7. Η ασφαλιστική εταιρεία θα συμμετέχει στο φιλικό διακανονισμό. 
8. Σε περίπτωση που η ασφάλιση γίνει απευθείας σε ασφαλιστική εταιρεία, να υπάρχει 

συγκεκριμένος αντιπρόσωπος ή πράκτορας αυτής στο Νομό Κορινθίας 
9. Η εταιρεία δεσμεύεται να ασφαλίσει κάθε νέο όχημα που θα αποκτά η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου– Π.Ε. Κορινθίας κατά τη διάρκεια του έτους με τους ίδιους όρους καθώς 
επίσης και να διακόπτει την ασφάλιση ορισμένων ήδη υπαρχόντων οχημάτων. ενώ σε 
περίπτωση απόσυρσης  κάποιων οχημάτων θα ακυρώνονται τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια αζημίως για την Π.Ε. Κορινθίας και θα επιστρέφονται τα αναλογούντα 

ασφάλιστρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

 
Φ.Ι.Χ 

 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΕΡΓΟΥ 

 
 
                                                        

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

EΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΙΠΠΟΙ ΤΥΠΟΣ ΚΥΛ/ΣΜΟΣ ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

 ΑΔΕΙΑΣ  

1 KHI   5493 SKODA 11 OCTAVIA 
COMBI 

1595 22-09-2005 

2 KHH  5470 NISSAN 8 PULSAR 1197 29-12-2016 

3 ΚΗΗ  2904 SUZUKI 14 GRAND 
VITARA 

1995 27-06-2008 

4  
ΚΗΥ 2250 

 
HYUNDAI 

 
10 

 
LC 

 
1495 

 
11-01-2001 

5 ΚΗΙ 5518 MITSUBISHI 9 LANCER 1299 11-04-2008 

6 ΚΗΥ 5124 HYUNDAI 9 LC 1341 15-11-2001 

7 ΚΗΥ 2239 HYUNDAI 10 LC 1495 15-11-2000 

 
8 

 
ΚΗΙ  5482 

 
DALMER 
CHRYSL 

 
13 

 
E 200 
KOMPRESS
OR 

 
 

1796 

 
25-10-2004 

9  
KHH  5463 

 
NISSAN 

 
8 

 
PULSAR 

 
1197 

 
04-12-2015 

10  
KHH  5464 

 
NISSAN 

 
8 

 
PULSAR 

 
1197 

 
04-12-2015 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

EΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΙΠΠΟΙ ΤΥΠΟΣ ΚΥΛ/ΣΜΟΣ ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

 ΑΔΕΙΑΣ  

 
11 

 
KHH  5469 

 
NISSAN 

 
14 

NISSAN 
NP300 

NAVARA 

 
2298 

 
   29-12-2016 

12 ΚΗΥ  5132  
MITSUBISHI 

 
16 L 200 

 
2351 

 
18-07-1995 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

EΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MHX/TOΣ 

EΡΓΟΣΤ. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΙΠΠΟΙ ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

 ΑΔΕΙΑΣ 

ΜΕ 92428 ΙΧ DEMAN NISSAN 134,1 01-02-2007 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α Αριθ. 
Κυκλοφορίας 

Χρήση Ίπποι Αστική 
Ευθύνη 

Αστική 
Ευθύνη 

Εργαλείου 

Υλικές Ζημιές 
από 

ανασφάλιστο 
όχημα 

Φροντίδα 
ατυχήματος 

Ολικά 
ασφάλιστρα 

    Σ.Β…….€ 
Υ.Ζ…….€ 

    

         

         

         

         

         

         

 



 8 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Δ΄ 

 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 
 

Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήματα της Π.Ε. Κορινθίας 
πρέπει να περιλαμβάνει  υποχρεωτικά τις ακόλουθες καλύψεις και στα ελάχιστα ποσά που 
προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και ειδικότερα : 

 
1. Ασφαλιστική  κάλυψη οχημάτων (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) : 

1.1. Σωματικές  βλάβες τρίτων ανά θύμα 
1.2. Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα 
1.3. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο  όχημα 
1.4. Οδική Βοήθεια 
1.5. Προστασίας Bonus Malus 
1.6. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
1.7. Ρυμούλκηση συνεπεία ατυχήματος 
1.8. Θραύση κρυστάλλων άνευ απαλλαγής 

                      
 
1. Aσφαλιστική  κάλυψη μηχανήματος έργου  κατά τη χρήση του ως εργαλείο (με τα 

κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 
1.1. Σωματικές  βλάβες τρίτων ανά θύμα 
1.2. Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα 
1.3. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο  όχημα 
1.4. Σωματικές  βλάβες τρίτων ανά θύμα ως εργαλείο 
1.5. Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα ως εργαλείο 
1.6. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
1.7. Ρυμούλκηση  συνεπεία ατυχήματος 

 
 
                                                                             
 
 
 
                                                                                           
                  
 
 


